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Správa A9-0169/2021
Predrag Fred Matić
Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v EÚ v rámci zdravia žien
(2020/2215(INI))

Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 
nelegislatívny návrh uznesenia A9-0169/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach v EÚ 
v rámci zdravia žien

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa 
stanovuje, že pri činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za 
vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych 
služieb a zdravotnej starostlivosti,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, vyhlásenú Valným zhromaždením 
Organizácie Spojených národov 10. decembra 1948, v ktorej sa v článku 3 uvádza, že 
„každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť“,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989: v ktorého 
preambule sa konštatuje, že „dieťa potrebuje osobitné záruky a starostlivosť vrátane 
primeranej právnej ochrany pred i po narodení“,

– so zreteľom na článok 10 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, v ktorom sa 
uvádza, že „každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania“,

– so zreteľom na článok 10 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie, ktorý 
stanovuje, že „právo na výhradu vo svedomí sa uznáva v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi upravujúcimi výkon tohto práva“,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka so 
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zreteľom na uplatňovanie biológie a medicíny, ktorý v článku 4 o profesijných 
povinnostiach a normách správania stanovuje, že „každý zásah v oblasti zdravia vrátane 
výskumu sa musí vykonávať v súlade s príslušnými profesijnými povinnosťami a 
normami“,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o sexuálnom a reprodukčnom 
zdraví a právach1,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

A. keďže formulovanie a vykonávanie politík týkajúcich sa sexuálneho zdravia a 
vzdelávania, rozmnožovania a umelého prerušenia tehotenstva patrí do legislatívnej 
právomoci členských štátov;

1. konštatuje, že Európska únia nemá právomoc pripravovať politiky týkajúce sa 
sexuálneho zdravia a vzdelávania, rozmnožovania a umelého prerušenia tehotenstva;

2. konštatuje, že umelé prerušenie tehotenstva nemá status ľudského práva podľa 
medzinárodného práva, Všeobecnej deklarácie ľudských práv, relevantných zmlúv a 
judikatúry ESĽP a Súdneho dvora EÚ;

3. konštatuje, že právo na výhradu svedomia zdravotníckych pracovníkov je základným a 
podstatným právom v zdravotnej starostlivosti;

4. zdôrazňuje, že formulovanie a vykonávanie politík týkajúcich sa sexuálneho 
vzdelávania v školách patrí do výlučnej právomoci členských štátov;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov, Agentúre Európskej únie pre základné práva 
a generálnemu tajomníkovi OSN.

Or. en

1 Ú. v. EÚ C 468, 15.12.2016, s. 66.


